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Kerstkaartenactie Nationaal ouderenfonds 
Vorige week is er in alle groepen aandacht geweest voor de Kerstkaartenactie van het 
nationaal ouderenfonds. Na een introductie over eenzaamheid onder ouderen bleek dat 
heel veel kinderen wel iemand  kennen die zich soms eenzaam voelt. Ook zijn er filmpjes 
bekeken van kinderboekenschrijvers die tips gaven over het schrijven van een Kerstkaartje 
aan ouderen. Tot slot hebben alle leerlingen zelf een Kerstkaart geschreven welke door TNT-
post bezorgd zullen worden. Het was goed om bij de leerlingen een grote betrokkenheid te 
zien voor dit project. 
 
Team BS aan ‘t Heike 

Belangrijke data 
20-12  Kerstviering 
21-12  Schoolschaatsen groep 5-6 en groep 7-8 
21-12  Start kerstvakantie om 12.15 uur t/m 06-01-2019 
15-01  Schoolraad 
 
 
  
Bijlagen 
Flyer Brede School Veldhoven periode 3 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Alfapetjes 
De kinderen van groep 3 kennen alle 
letters!  
En groep 4 kent bijna alle 
spellingscategorieën!  
Dat hebben we in de groep gevierd. Alle 
kinderen hebben een ‘Alfapet’ geknutseld. 
Net zo’n pet als opa uit de voorleesboeken 
van Veilig Leren lezen altijd op heeft.  
Alle kinderen en juffen zijn dan ook reuze 
trots. 
 
Kern 7 VLL 
Bijna kerstvakantie! Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. Ook nemen 
we, voorlopig, afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot en met 11 zijn de 
ankerverhalen per kern geschreven door verschillende 
schrijvers. Na het ankerverhaal lezen de kinderen in hun eigen 
boekje een vervolg hierop. In dit stuk leest u meer over het 
thema en de woordtypen van kern 7. 

    Thema kern 7: Spannend! 
Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt 
papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. 
Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna 
verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van 
de maan-aanpak vervolgens lezen, is er een dief in de 
dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het 
leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een 
slang voor spannende momenten. 

Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het 
avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik. 

Woordtypen in kern 7: lezen en spellen 
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een 
medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een 
medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’.  

De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn: 

 eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring; 



 
 

 woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien. 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen: 

 woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst; 

 woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen; 

 woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals 
knopen; 

 woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, 
zoals haaien en roeiboot; 

 woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien. 
 
Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat 
spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe 
woordtypen. Dit doen we ook met de methode Staal  

 

Groep 7-8 
Spreekbeurten en boekbesprekingen 
Aanstaande vrijdag maken we in de klas de nieuwe planning voor de spreekbeurten en de 
boekbesprekingen. Groep 7 is nu aan de beurt voor een spreekbeurt, met een bijbehorend 
werkstuk. De kinderen van groep 8 gaan deze ronde boekbesprekingen houden. De  
spreekbeurten en boekbesprekingen starten in februari. De kinderen krijgen allemaal de 
uitleg op papier mee naar huis.  

Toetsen 
Voor de zaakvakken en Engels zijn alle  volgende  toetsen  alweer gepland. De kinderen 
hebben deze data allemaal genoteerd in hun agenda. Ook kunt u op het planbord in de klas  
de planning hiervan bekijken.
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